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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาถงึการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสานและสว่นผสมทางการตลาดที่

มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในชว่งอายเุจนวาย ในรา้นวตัสนัพืน้ที ่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลซึง่มี

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูลได้แก่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานการวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถติิทดสอบค่าทกีารวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวและสถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับ

สงัคมศาสตร ์

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิอาย ุ27–30 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 20,001–30,000 บาท ประกอบอาชพีพนกังานเอกชน 

 2. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เลอืกทํากจิกรรม ชอ็ปป้ิงมากทีสุ่ด ดา้นความสนใจ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ 

ท่องเทีย่วมากทีสุ่ด และด้านความคดิเหน็ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลกี

ประเภทรา้นคา้เฉพาะอยา่ง ราคาผลติภณัฑท์ีถ่กูกวา่ 

 3.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานโดยรวม อยู่ในระดบั

มาก และรายดา้น ไดแ้ก่การโฆษณาการใหข้า่วสาร การสง่เสรมิการขายการขายโดยพนกังานและการใชป้้ายต่างๆ อยู่ในระดบั

มาก 

 4.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัสว่นผสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก และรายดา้น ไดแ้ก่

ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการขายอยูใ่นระดบัมาก  

 5. ผูบ้รโิภคมจีํานวนครัง้ทีซ่ ือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัเฉลีย่อยู่ที ่3ครัง้/เดอืน ค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้ภายใน

รา้นวตัสนัเฉลีย่ 432 บาท/ครัง้ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในร้านวตัสนั 31 นาที/ครัง้ ผลติภณัฑ์ทีเ่ลอืกซือ้มากทีสุ่ด คอื 

เครื่องสําอาง ซึ่งมีการตัดสนิใจซื้อด้วยตนเองโดยใช้บริการร้านวตัสนัที่ตัง้อยู่ภายในห้างสรรพสินค้ามากที่สุดใน

ช่วงเวลา 12:01–14:00 น.สาเหตุที่เลือกใช้บริการร้านวัตสนัมากที่สุดเพราะ มีโปรโมชัน่ดึงดูดน่าสนใจโดยมี

วตัถุประสงคท์ีจ่ะเลอืกซือ้ผลติภณัฑแ์ละชอ่งทางในการรบัรูข้า่วสารของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ คอื Facebook 

  

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 ในการทดสอบสมมตฐิาน สรุปผลไดว้่า 

 1.  เพศ อาย ุรายได ้แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล

แตกต่างกนั ในดา้นจาํนวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2.  เพศ รายได ้อาชพี แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิคา้ในร้าน วตัสนัในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

แตกต่างกนั ในดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3.  เพศ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั ใน

ดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 4. รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านวัตสนัในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลดงัน้ี 

  4.1 รปูแบบการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน ดา้นการโฆษณา การใหข้่าวสาร การส่งเสรมิการขาย 

และการใชป้้ายต่างๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นจํานวน

ครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ51.2 

  4.2  รปูแบบการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน ดา้นการใหข้่าวสาร การส่งเสรมิการขาย การขายโดย

พนกังาน และการใชป้้ายต่างๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้น

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 37.5 

  4.3  รปูแบบการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน ดา้นการใหข้่าวสาร การส่งเสรมิการขาย การขายโดย

พนกังาน และการใชป้้ายต่างๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้น

ระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 46.6 

 5. ส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านวตัสนัในพื้นที่กรุงเทพ-มหานครและ

ปรมิณฑลดงัน้ี 

  5.1  สว่นผสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา สถานทีจ่ดัจําหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด มผีล

ต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นจาํนวนครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 39.6 

  5.2  สว่นผสมทางการตลาด ดา้นราคา และการสง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น

วตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 56.4 

  5.3  สว่นผสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ราคา สถานทีจ่ดัจาํหน่าย และการสง่เสรมิการตลาดมผีลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 45 

 6.  ผูบ้รโิภคที่มรีูปแบบการดําเนินชวีติดา้นกจิกรรม และด้านความสนใจ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อ

สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นจาํนวนครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัแตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 7.  ผูบ้รโิภคทีม่รีูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้าภายในรา้น

วตัสนั ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าภายในร้านวตัสนัแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 8. ผูบ้รโิภคทีม่รีูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้าภายในรา้น

วตัสนั ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยในร้านวตัสนัแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05  
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คาํสาํคญั: การสือ่สาร พฤตกิรรมการซือ้ รา้นวตัสนั 

 

Abstract 

 

 The objective of this research is to study integrated marketing communications and marketing mix 

affecting buying behavior of generation Y consumers at Watsons shops in Bangkok metropolitan and its 

vicinity.  The sample in this research was 400 respondents who answered questionnaires used for data 

collection.  Statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation, T-test, 

one-way variance analysis, and multiple-regression analysis. 

 The findings revealed that, 

 1. The majority of the consumers was female between 27-30 years old, single, graduated with a 

bachelor’s degree, had an average monthly income between 20,001-30,000 baht, and worked in a private 

company.  

 2. The majority of the consumers selected shopping as their activity, traveling as their interest, 

and expressed opinions about shopping in retail specialty stores because of cheaper products.  

 3. The majority of the consumers placed importance of overall integrated marketing 

communication and of individual aspects namely advertising, sales promotion by employees, and billboard 

usage in high level.   

 4. The majority of the consumers placed importance of overall marketing mix and of individual 

aspects namely produce, price, place of distribution, and promotion in high level. 

 5. The consumers paid an average visit of 3 times a month, had an average spending of 432 baht 

each time, and spent an average of 31 minutes each time.  The most selected product was cosmetic, which 

they decided to buy by themselves from Watsons shops in department stores, most frequently between 12:01 

pm.-2:00 pm.  The reason for choosing Watsons was because of its attractive promotions.  Their purpose 

was to buy the products, and their most received news channel was Facebook. 

 The hypothesis test results can be concluded that, 

 1. The consumers of different gender, age, and income had different buying behaviors at Watsons 

shops in Bangkok metropolitan and its vicinity in the aspect of buying frequency with statistical significant 

level of 0.05. 

 2. The consumers of different gender, income, and occupation had different buying behaviors at 

Watsons shops in Bangkok metropolitan and its vicinity in the aspect of money spent with statistical 

significant level of 0.05. 

 3. The consumers of different gender had different buying behaviors at Watsons shops in 

Bangkok metropolitan and its vicinity in the aspect of average time spent with statistical significant level of 

0.05. 

 4. Integrated marketing communication pattern influenced buying behaviors at Watsons shops in 

Bangkok metropolitan and its vicinity as follows; 
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     4.1 Integrated marketing communication pattern of advertising, information giving, promotion, 

and billboard usage influenced buying behaviors at Watsons shops in Bangkok metropolitan and its vicinity in 

the aspect of buying frequency with statistical significant level of 0.01 and with the adjusted R square of 

51.2% 

    4.2 Integrated marketing communication pattern of information giving, promotion, sales 

promotion by employees, and billboard usage influenced buying behaviors at Watsons shops in Bangkok 

metropolitan and its vicinity in the aspect of money spent with statistical significant level of 0.01 and with the 

adjusted R square of 37.5% 

    4.3 Integrated marketing communication pattern of information giving, promotion, sales 

promotion by employees, and billboard usage influenced buying behaviors at Watsons shops in Bangkok 

metropolitan and its vicinity in the aspect of time spent with statistical significant level of 0.01 and with the 

adjusted R square of 46.6% 

 5. The marketing mix influenced buying behaviors at Watsons shops in Bangkok metropolitan and 

its vicinity as follow; 

    5.1  The marketing mix of product, price, place of distribution, and promotion influenced buying 

behaviors at Watsons shops in Bangkok metropolitan and its vicinity in the aspect of buying frequency with 

statistical significant level of 0.01 and with the adjusted R square of 39.6% 

      5.2 The marketing mix of price and promotion influenced buying behaviors at Watsons shops 

in Bangkok metropolitan and its vicinity in the aspect of money spent with statistical significant level of 0.01 

and with the adjusted R square of 56.4% 

    5.3 The marketing mix of product, price, place of distribution, and promotion influenced buying 

behaviors at Watsons shops in Bangkok metropolitan and its vicinity in the aspect of time spent with 

statistical significant level of 0.01 and with the adjusted R square of 45%  

 6. Consumers with different lifestyles in the aspects of activity and interest had different buying 

behaviors at Watsons shops in Bangkok metropolitan and its vicinity in the aspect of buying frequency with 

statistical significant level of 0.05. 

 7. Consumers with different lifestyles in the aspect of opinion had different buying behaviors at 

Watsons shops in Bangkok metropolitan and its vicinity in the aspect of money spent with statistical 

significant level of 0.05. 

 8. Consumers with different lifestyles in the aspect of opinion had different buying behaviors at 

Watsons shops in Bangkok metropolitan and its vicinity in the aspect of time spent with statistical significant 

level of 0.05. 

 

Keywords: Communication, purchasing habits, Watsons. 

 

บทนํา 

 ววิฒันาการการคา้ปลกีในประเทศไทยไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ซึง่จากในสมยัก่อนยงัคงเป็นรา้น

ขายของชาํขนาดเลก็ทีข่ายใหก้บัผูค้นในชุมชนตลาดสด และละแวกใกลเ้คยีง ยงัไม่มกีารนําเทคโนโลยเีขา้มาใช ้แต่ใน

ปจัจบุนัไดม้กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบการดาํเนินธรุกจิจากการเขา้มาลงทนุของนกัลงทนุชาวต่างชาตทิีท่าํใหเ้กดิรปูแบบ
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การค้าปลีกในประเทศไทยเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลมาจากในสังคมยุคปจัจุบันเรียกได้ว่าเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์ 

(Globalization) ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และรุนแรงในทุกมติทิัง้ทางดา้นเศรษฐกจิทีม่กีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

เทคโนโลย ีสงัคม และวฒันธรรมอยูต่ลอดเวลาซึง่สง่ผลใหร้ปูแบบการดาํเนินชวีติ (Lifestyle) มกีารเปลีย่นแปลงไปจาก

เดมิทาํใหบ้รรดาเหล่าธรุกจิคา้ปลกีต่างๆ ตอ้งมกีารรบัมอืและปรบัตวัเกีย่วกบัรปูแบบการดาํเนินชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป

เน่ืองจากผูบ้รโิภคมรีายไดแ้ละกาํลงัซือ้ทีส่งูขึน้และ ระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ อกีทัง้ในปจัจุบนัประชากรในประเทศไทยมี

จาํนวนเพิม่มากขึน้โดยเพราะคนในชว่งอาย ุ23–35 ปี หรอืชว่งอายขุองคน Generation Y มลีกัษณะนิสยัทีส่าํคญั คอื มี

ความเป็นตวัของตวัเองสงู ความอดทนตํ่า อยากรูอ้ยากเหน็ ทา้ทายกฎระเบยีบ ทะเยอทะยานสงู คุน้เคยกบัเทคโนโลย ี

ชอบการเปลีย่นแปลง กระตอืรอืรน้ มองโลกในแง่ดมีาก มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มัน่ใจในตวัเองสงู เคารพผูอ้าวุโสกว่า มี

ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้น้อย ซึง่เป็นผูบ้รโิภคทีม่กีาํลงัซือ้สงูและเมื่อผนวกเขา้กบัอทิธพิลของเทคโนโลยดีจิติอลที่

ทาํใหค้นในยุค Gen Y นัน้มคีวามตอ้งการและคาดหวงัทีส่งูกว่ากลุ่มทีเ่กดิก่อนหน้า จงึทําใหพ้ฤตกิรรมในการบรโิภคมี

การเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ซึง่ในปจัจุบนัธุรกจิคา้ปลกีได้มกีารขยายตวัเป็นอย่างมากส่งผลใหเ้กดิการแข่งขนัในทาง

ธรุกจิทีรุ่นแรงขึน้ทัง้การแขง่ขนัในการนําเสนอสว่นผสมทางการตลาดต่างๆ ทีม่คีวามแตกต่างกนัการนําเสนอบรกิารที่

ผูบ้รโิภคไม่คาดหวงั ทัง้น้ีเป็นผลมาจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีและรูปแบบการตดิต่อสื่อสาร ที่ทําใหผู้บ้รโิภค

สามารถเขา้ถงึการบรโิภคไดง้า่ยมากขึน้ การศกึษาหาขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัสนิคา้กส็ามารถทําไดใ้นทุกที ่ ดงันัน้จงึทํา

ใหธุ้รกจิคา้ปลกีต่างๆ ควรมกีารนําเสนอหรอืมกีารตดิต่อสื่อสารกบัผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างและหลากหลายขึน้ โดยอาจนํา

การตดิต่อสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) เขา้มาทําใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัรู้ขอ้มลูผลติภณัฑ ์และยงัเป็น

การแจง้ขา่วสารใหก้บัผูบ้รโิภคไดร้บัรูอ้กีดว้ย  

 วตัสนั หน่ึงในรา้นคา้ปลกีประเภทรา้นคา้เฉพาะอยา่ง(Specialty Store) เพือ่สขุภาพและความงามชัน้นําของ

เอเชยียอดขายอนัดบัหน่ึงในประเทศไทย เปิดดาํเนินการในประเทศไทยครัง้แรกในปี พ.ศ.2539 โดยบรษิทั เอ.เอส. วตั

สนั ในเครอืฮทัจมิาวมัปาร่วมลงทุนกบับรษิทั เซน็ทรลั รเีทลคอรเ์ปอรเ์รชัน่ปจัจุบนัรา้นวตัสนัเป็นรา้นเพื่อสุขภาพและ

ความงามทีม่จีาํนวนสาขามากทีส่ดุกวา่ 317 สาขาทัว่ประเทศมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นความงามและเภสชักรคอยใหค้าํปรกึษา

และแนะนํา รา้นวตัสนัจําหน่ายสนิคา้ครอบคลุมตัง้แต่สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้เพื่อสุขภาพและความงาม โดยมี

ความมุง่มัน่ในการนําเสนอผลติภณัฑ์คุณภาพ ที่คุ้มค่าในเรื่องของราคา พร้อมมอบการบรกิารทีเ่ป็นเลศิให้แก่ลูกค้า

อยา่งต่อเน่ือง 

 จากที่กล่าวมาทําให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาหวัข้อวจิยัเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานและ

ส่วนผสมทางการตลาด ที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค ในช่วงอายุ เจนวาย ในร้าน วตัสนั ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เน่ืองจากในปจัจุบนักลุ่มผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ในสงัคมยุคที่

เรยีกว่าสงัคมยุคโลกาภวิตัน์ (Globalization) ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ดงันัน้รา้นวตัสนัจะต้องมกีารรบัมอืและ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัยคุของการเปลีย่นแปลง ทัง้การเปลีย่นแปลงทางดา้นประชากรศาสตร ์ทีผู่บ้รโิภคมรีายไดก้าํลงัซือ้ทีส่งู

เพิม่มากขึน้ ระดบัการศกึษาที่เพิม่ขึน้ แมก้ระทัง่รูปแบบการดําเนินชวีติ (Lifestyle) ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอนัเน่ืองมาจาก

การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม และในปจัจุบนัธุรกจิคา้ปลกีนัน้ยงัมกีารแข่งขนั

อยา่งรุนแรงทัง้ในดา้นการสือ่สารทางการตลาดแบบผสมผสาน หรอืแมก้ระทัง่การแขง่ขนัของสว่นผสมทางการตลาดซึง่

ในการแขง่ขนัทางธรุกจิต่างๆ จะตอ้งมกีารศกึษาการเปลีย่นแปลงต่างๆ เพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในช่วง

อายุเจนวาย ที่มกีําลงัซื้อสูง ที่จะซื้อสนิค้าชนิดใดชนิดหน่ึง เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

สามารถรกัษาและเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดทีค่รอบครองอยู่ได ้พรอ้มทัง้ขยายกลุ่มผูบ้รโิภคใหม้าใชบ้รกิารรา้นวตัสนัอกี

ดว้ย 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าในรา้น วตัสนัของผู้บรโิภคในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

โดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศกึษารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในร้าน วตั

สนั ของผูบ้รโิภคในพืน้ที ่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 3. เพื่อศกึษาส่วนผสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิคา้ในร้านวตัสนั ของผู้บรโิภคในพื้นที ่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 4. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ในรา้น วตัสนั ของผูบ้รโิภคในพืน้ที ่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

โดยจาํแนกตามรปูแบบการดาํเนินชวีติ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable )แบง่เป็นดงัน้ี 

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์

  1.1  เพศ 

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2  หญงิ 

   1.1.3  อายุ23–35 ปี 

  1.2 สถานภาพ 

   1.2.1 โสด 

   1.2.2 สมรส 

   1.2.3 หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่/หมา้ย 

 

  1.3 ระดบัการศกึษา 

   1.3.1 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

   1.3.2 ปรญิญาตร ี

   1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.4 รายได ้

   1.4.1 ไมเ่กนิ 10,000 บาท 

   1.4.2 10,001 - 20,000 บาท 

   1.4.3 20,001 - 30,000 บาท 

   1.4.4 มากกวา่ 30,000 บาทขึน้ไป 

  1.5 อาชพี 

   1.5.1 นิสติ/นกัศกึษา 

   1.5.2 ธรุกจิสว่นตวั/คา้ขาย 

   1.5.3 พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน                                   

   1.5.4 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ  

   1.5.5 แมบ่า้น/พอ่บา้น 

   1.5.6 อืน่ๆ (ระบ)ุ.................... 
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 2. รปูแบบการดาํเนินชวีติ  

  2.1  กจิกรรม  

  2.2 ความสนใจ  

  2.3 ความคดิเหน็ 

 3. รปูแบบการสือ่สารทางการตลาดแบบผสมผสาน 

  3.1  การโฆษณา  

  3.2  การใหข้า่วสาร 

  3.3  การสง่เสรมิการขาย  

  3.4 การขายโดยพนกังาน  

  3.5  การใชป้้ายต่างๆ  

 4. สว่นผสมทางการตลาด  

  4.1 ดา้นผลติภณัฑ ์ 

  4.2 ดา้นราคา  

  4.3  ดา้นสถานที ่ 

  4.4 ดา้นสง่เสรมิการตลาด  

 ตวัแปรตาม (Independent) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัของผูบ้รโิภคในชว่งอาย ุเจนวาย 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้อาชพี แตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั 

 2. รูปแบบการสื่อทางการตลาดแบบผสมผสานมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านวัตสันพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 3. ส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้าน วัตสนัในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล 

 4. ผู้บรโิภคที่มรีูปแบบการดําเนินชวีิตได้แก่ ด้านกจิกรรมด้านความสนใจด้านความคิดเหน็แตกต่างกนั        

มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายเของประชากรศาสตร ์

 ชชัวฒัน์ ปญัจพงษ์ และณรงค ์เทยีนส่ง (2521: 2)[1] กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถึง 

วชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัประชากร ทัง้น้ีคาํวา่ “Demo”หมายถงึ “People”ซึง่แปลว่า “ประชาชน” หรอื “ประชากร” สว่นคาํว่า 

“Graphy”หมายถงึ “Writing Up”หรอื “Description” ซึง่แปลว่า “ลกัษณะ” ดงันัน้เมื่อแยกพจิารณาคําว่า Demography 

น่าจะมคีวามหมายตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ คอืวชิาเกีย่วกบัประชากรนัน้เอง 

 อดุลย ์จาตุรงคกุ์ล (2545: 38-39)[2] ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถงึ อายุ เพศ วงจรชวีติ ครอบครวั 

การศกึษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมคีวามสาํคญัต่อนักการตลาดเพราะ เกีย่วพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวั

สนิคา้ทัง้หลายการเปลีย่นแปลงประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของ ตลาดใหม่และตลาดอื่นกจ็ะหมดไปหรอืลด

ความสาํคญัลง 
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 ปณิศา ลญัชานนท ์(2548: 113)[3] ไดอ้ธบิายถงึการแบง่สว่นตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร ์(Demographic 

Segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลกั ด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสทิธิผลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่า           

ตวัแปรอื่น 

 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัรปูแบบการดาํเนินชีวิต (AIO) พลมัเมอร ์(Plummer 1974)[4] ไดใ้หค้าํ

จํากดัความของรูปแบบการดําเนินชวีติไว้ว่า  เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึภาพรวมของวถิกีารใชช้วีติทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละ

บุคคล  โดยการสรา้งเป็นรูปแบบที่พฒันามาจากความต่อเน่ืองของการดําเนินชวีติในสงัคม วธิกีารศกึษารูปแบบการดําเนิน

ชวีติ  (Lifestyle) ไดใ้ชม้าตรวดัลกัษณะทางจติวทิยา (Psychographics) ซึง่เป็นการวดัเชงิปรมิาณ (Quantitative) ใน

รปูแบบของกจิกรรม  ความสนใจ  และความคดิเหน็  (Activities  Interests  and  Opinions:  AIOs) โดยการวดัแบบ  (AIOs) 

เป็นการวดัรูปแบบการดําเนินชวีติในรูปของการจดัสรรเวลาต่อกจิกรรมต่างๆ เรื่องที่ใหค้วามสนใน หรอืเอาใจใส่เป็น

พเิศษ  และความคดิเหน็ต่อสภาพแวดลอ้มของแต่ละบคุคล      

 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (IMC)  

 คอรท์เลอร ์(Kotler 1997)[5] กล่าววา่ การสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) เป็นแนวความคดิของการ

วางแผนการสือ่สารการตลาดทีต่ระหนักถงึคุณค่าส่วนเพิม่ของแผนโดยการประเมนิบทบาทเชงิรุกของการใชเ้ครื่องมอื

การสือ่สารการตลาดหลายรปูแบบรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั เชน่ การโฆษณา การตลาดทางตรง การสง่เสรมิการขาย และการ

ประชาสมัพนัธ ์เพื่อสรา้งความชดัเจน ความสอดคลอ้ง และเพื่อผลกระทบทางการสือ่สารสงูสดุโดยผ่านขอ้มลูทีป่ระสาน

สอดคลอ้งเป็นหน่ึงเดยีวกนั  

 เสร ีวงษ์มณฑา (2540: 28-29)[6] กล่าวว่า การสื่อสารตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing 

Communication) หมายถึง กระบวนการของการพฒันาแผนงานการสื่อสารการตลาดทีต่้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบ 

กบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC คอื การมุ่งสรา้งพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาด โดยการพจิารณาวธิกีารสือ่สารตราสนิคา้ (Brand Communication) เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเป้าหมายไดรู้จ้กั

สนิคา้ ทีจ่ะนําไปสูค่วามรู ้ความคุน้เคย และความเชื่อมัน่ในสนิคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง ซึง่ IMC เป็นวธิกีารพืน้ฐานในการ

สาํรวจกระบวนการตดิต่อสือ่สารกบัผูร้บัขา่วสารทีเ่ป็นเป้าหมาย 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1. ขอบเขตโดยเน้ือหา ขอบเขตการวจิยัในครัง้น้ีมุง่ศกึษาถงึการสือ่สารทางการตลาดแบบผสมผสานและ

สว่นผสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคในชว่งอายเุจนวาย ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนั ในพืน้ที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  2.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ ผู้บริโภคทัง้เพศชายและเพศหญิง ในช่วงอายุGen Y 

(Generation Y) ทีม่อีายรุะหวา่ง 23–35 ปี ซึง่ไมท่ราบจาํนวนทีแ่น่นอน 

  2.2 กลุม่ตวัอย่าง ที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คือ ผู้บรโิภคทัง้เพศชายและเพศหญิง ในช่วงอายุGen Y 

(Generation Y) ทีใ่ชบ้รกิารในรา้น วตัสนัซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึคํานวณหากลุ่มประชากร

ตวัอย่าง โดยใชก้ารคํานวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรและไดก้ําหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% 

ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% (ศริชิยั กาญจนวาสแีละคณะ. 2537: 106)[7] ซึง่จะไดต้วัอย่างจาํนวน 385 คน

และเพิ่มจํานวนตัวอย่าง 15 คนรวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น 400 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) การสุม่ตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling)และการสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก 

(Convenience Sampling)  
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ผลการวิจยั  

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิอาย ุ27–30 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 20,001–30,000 บาท ประกอบอาชพีพนกังานเอกชน 

 2. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เลอืกทํากจิกรรม ชอ็ปป้ิงมากทีสุ่ด ดา้นความสนใจ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ 

ท่องเทีย่วมากทีสุ่ด และด้านความคดิเหน็ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลกี

ประเภทรา้นคา้เฉพาะอยา่ง ราคาผลติภณัฑท์ีถ่กูกวา่ 

 3.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานโดยรวม อยู่ในระดบั

มาก และรายดา้น ไดแ้ก่การโฆษณาการใหข้า่วสาร การสง่เสรมิการขายการขายโดยพนกังานและการใชป้้ายต่างๆ อยู่ในระดบั

มาก 

 4.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัสว่นผสมทางการตลาดโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก และรายดา้น ไดแ้ก่

ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการขายอยูใ่นระดบัมาก  

 5. ผูบ้รโิภคมจีํานวนครัง้ทีซ่ ือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัเฉลีย่อยู่ที ่3ครัง้/เดอืน ค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้ภายใน

รา้นวตัสนัเฉลีย่ 432 บาท/ครัง้ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในร้านวตัสนั 31 นาที/ครัง้ ผลติภณัฑ์ทีเ่ลอืกซือ้มากทีสุ่ด คอื 

เครื่องสําอาง ซึ่งมีการตัดสนิใจซื้อด้วยตนเองโดยใช้บริการร้านวตัสนัที่ตัง้อยู่ภายในห้างสรรพสินค้ามากที่สุดใน

ช่วงเวลา 12:01–14:00 น.สาเหตุที่เลือกใช้บริการร้านวัตสนัมากที่สุดเพราะ มีโปรโมชัน่ดึงดูดน่าสนใจโดยมี

วตัถุประสงคท์ีจ่ะเลอืกซือ้ผลติภณัฑแ์ละชอ่งทางในการรบัรูข้า่วสารของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ คอื Facebook 

 ในการทดสอบสมมตฐิาน สรุปผลไดว้า่ 

 1.  เพศ อาย ุรายได ้แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล

แตกต่างกนั ในดา้นจาํนวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2.  เพศ รายได ้อาชพี แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิคา้ในร้าน วตัสนัในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

แตกต่างกนั ในดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3.  เพศ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั ใน

ดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 4. รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านวัตสนัในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลดงัน้ี 

  4.1 รปูแบบการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน ดา้นการโฆษณา การใหข้่าวสาร การส่งเสรมิการขาย 

และการใชป้้ายต่างๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นจํานวน

ครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ51.2 

  4.2  รปูแบบการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน ดา้นการใหข้่าวสาร การส่งเสรมิการขาย การขายโดย

พนกังาน และการใชป้้ายต่างๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้น

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 37.5 

  4.3  รปูแบบการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน ดา้นการใหข้่าวสาร การส่งเสรมิการขาย การขายโดย

พนกังาน และการใชป้้ายต่างๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้น

ระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 46.6 

 5. ส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านวตัสนัในพื้นที่กรุงเทพ-มหานครและ

ปรมิณฑลดงัน้ี 
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  5.1  สว่นผสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา สถานทีจ่ดัจําหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด มผีล

ต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นจาํนวนครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 39.6 

  5.2  สว่นผสมทางการตลาด ดา้นราคา และการสง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น

วตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้านค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 56.4 

  5.3  สว่นผสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ราคา สถานทีจ่ดัจาํหน่าย และการสง่เสรมิการตลาดมผีลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 45 

 6.  ผูบ้รโิภคที่มรีูปแบบการดําเนินชวีติดา้นกจิกรรม และด้านความสนใจ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อ

สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นจาํนวนครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัแตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 7.  ผูบ้รโิภคทีม่รีูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้าภายในรา้น

วตัสนั ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าภายในร้านวตัสนัแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 8. ผูบ้รโิภคทีม่รีูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้าภายในรา้น

วตัสนั ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยในร้านวตัสนัแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลจากการวจิยั การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานและส่วนผสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อพฤติกรรม

การซื้อสนิค้าของผู้บริโภค ในช่วงอายุ เจนวาย ในร้านวตัสนั ในพื้นที่กรุงเทพ-   มหานครและปรมิณฑลสามารถ

อภปิรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตรไ์ด้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษารายได้ 

อาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในรา้น วตัสนัในพืน้ท่ีกรงุเทพ-   มหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

 จากผลการศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพระดบัการศกึษารายได ้อาชพี แตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ดา้นจาํนวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ภายใน

รา้นวตัสนั ดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั ดา้นระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั พบวา่ 

 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในร้าน วตัสนัดา้นจํานวนครัง้ในการใชบ้รกิารภายในรา้นวตัสนั ดา้น

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั และดา้นระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 โดยเพศหญงิจะมจีาํนวนครัง้ ค่าใช่จ่าย และระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัมากกว่าเพศชาย ทัง้น้ีเน่ืองจาก 

ภายในรา้นวตัสนันัน้ขายสนิคา้ประเภทสขุภาพและความสวยความงามเป็นหลกัซึง่เป็นผลติภณัฑเ์กีย่วกบัเพศหญงิ สง่ผลทาํให้

เพศหญงิมจีาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารภายในรา้นวตัสนั ค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั และระยะเวลาในการซือ้

สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั มากกวา่เพศชาย  

 อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ดา้นจาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นวตัสนั แตกต่าง

กนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05เน่ืองจากโดยชว่งอายุทีม่จีาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ คอื ช่วงอายุ 23-26 ปี 

ทัง้น้ีเน่ืองจาก ในชว่งอายนุี้เป็นชว่งวยัรุ่นหนุ่มสาวทีท่าํงานมาไดร้ะยะหน่ึงมคีวามมัน่คงในชวีติมคีวามสามารถในการซือ้สนิคา้

ต่าง  ๆได ้ยงัไมม่ภีาระในการรบัผดิชอบมากนกั ดงันัน้จงึอาจทาํใหม้เีวลาในการเขา้รา้นวตัสนัอยูบ่อ่ยครัง้  
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 อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัไม่

แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากวา่ ผลติภณัฑท์ีม่จีาํหน่ายอยูภ่ายในรา้นวตัสนันัน้มรีาคาถกูและไม่

สงูมากทาํใหท้าํใหม้ค่ีาใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ทีไ่ม่มาก และในทุกช่วงอายุสามารถใชบ้รกิารไดเ้น่ืองจากมคี่าใชจ้่ายในการซือ้

สนิคา้ในรา้นวตัสนัทีม่ปีรมิาณใกลเ้คยีงกนั ทาํใหค่้าใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ไมแ่ตกต่างกนั   

 อาย ุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ในรา้นวตัสนั ไม่แตกต่างกนั

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิ ีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากว่า ผูบ้รโิภคทมีอีายุ 23–35 ปีนัน้ เป็นบุคคลทีอ่ยู่ในช่วงอายุ เจนวาย ซึง่มี

รปูแบบการดาํเนินชวีติทีใ่กลเ้คยีงกนั มกีารวางแผนและจดัการซือ้สนิคา้ก่อนล่วงหน้าทําใหม้รีะยะเวลาในการซือ้สนิคา้ทีไ่ม่

แตกต่างกนั 

 สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ดา้นจํานวนครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นวตัสนั 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั และดา้นระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะดว้ยรปูแบบการคา้ของรา้นวตัสนันัน้เป็นรา้น

ปลกีประเภทสนิคา้เฉพาะอย่างทีจ่ดัจาํหน่ายสนิคา้อุปโภคพืน้ฐานทีม่คีวามจาํเป็นและสะดวกในการซือ้หาในชวีติประจาํวนั มี

ทีต่ ัง้ในหา้งสรรพสนิคา้ และใกลแ้หล่งชมุชนขนาดใหญ่ ทีม่รีาคาถกูกวา่รา้นคา้ปลกีประเภทสนิคา้เฉพาะอยา่งในประเภทเดยีวกนั

ซึง่ไมว่่าผูบ้รโิภคนัน้จะอยู่ในสถานภาพใดกย็่อมมคีวามจาํเป็นในการซือ้สนิคา้ในการอุปโภคพืน้ฐานดว้ยกนัทัง้สิน้ทาํใหค้วาม

ตอ้งการสิ่งเหล่าน้ีกต็อบสนองต่อพฤตกิรรมความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่หมอืน  ๆกนัจงึทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ภายในรา้น

วตัสนัไมแ่ตกต่างกนัดว้ย  

 ระดบัการศึกษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ดา้นจาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นวตั

สนั ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั และดา้นระยะเวลาในการซือ้สอนคา้ภายในรา้นวตัสนั ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่าซือ้สนิคา้ภายในรา้นนัน้ไม่ว่าจะมรีะดบัการศกึษาใดต่างกม็าซือ้สนิคา้

ภายในรา้นวตัสนัเหมอืนกนั เพราะภายในรา้นวตัสนันัน้มสีนิคา้ทีค่ลอบคลุมทัง้สนิคา้อุปโภคพืน้ฐานมคีวามจาํเป็นในการใชใ้น

ชวีติประจาํวนั และมรีาคาไมส่งู ผูบ้รโิภคทกุกลุ่มสามารถซือ้ได ้ 

 รายได้ ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ดา้นจาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นวตัสนั และดา้น

ค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้

20,001–30,000 บาทมจีาํนวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัมากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้20,001–30,000 บาท 

เป็นผูบ้รโิภคทีม่กีําลงัซือ้มาก และเป็นผูบ้รโิภคทีม่โีอกาสทางเศรษฐกจิ อกีทัง้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนันัน้เป็นสนิคา้อุปโภค

พืน้ฐาน ทําใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ทีบ่่อยครัง้ และผูบ้รโิภคที่มรีายได ้10,001–20,000 บาท มคี่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้า

ภายในร้านวัตสันมากที่สุด เน่ืองจาก สินค้าภายในร้านวัตสันนัน้เป็นสินค้าอุปโภคพื้นฐานที่มีความจําเป็นใน

ชวีติประจาํวนัราคาไมส่งูมาก ทาํใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายได ้10,001–20,000 บาท สามารถทีจ่ะบรโิภคและมคีา่ใชจ้่ายในการ

ซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัมากทีส่ดุ  

 รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ในรา้นวตัสนั ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากสนิค้าภายในร้านวตัสนันัน้เป็นสนิคา้อุปโภคขัน้พืน้ฐาน ไม่ต้องใช้ความ

พิถีพิถันในการเลือกสนิค้ามากทําให้ผู้บริโภคไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อยแค่ไหนจะมีการใช้เวลาในการเลือกสนิค้า                   

ไมแ่ตกต่างกนั  

 อาชีพทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ดา้นจาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นวตัสนั และดา้น

ระยะเวลาโดยเฉลีย่ในรา้นวตัสนั ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากไม่ว่าผูบ้รโิภคจะมอีาชพีใดก็

สามารถซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัไดเ้น่ืองจากสนิคา้ภายในรา้นวตัสนันัน้เป็นสนิคา้อุปโภคขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งซือ้

สนิคา้ ทาํใหเ้มือ่มอีาชพีใดกส็ามารถเขา้มาซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัได ้ 
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 อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ภายในร้านวตัสนั ด้านค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั 

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั มคี่าใชจ้่ายในการซือ้

สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัมากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี พนกังาน/ลกูจา้งเอกชนทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีธุรกจิ

สว่นตวันัน้ มรีายไดท้ีส่ามารถใชใ้นการซือ้สนิคา้ไดม้ากกวา่ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีพนกังาน/ลกูจา้งเอกชน  

 สมมติฐานท่ี 2 รปูแบบการสื่อทางการตลาดแบบผสมผสาน ประกอบดว้ย การโฆษณา การใหข้่าวสาร 

การส่งเสรมิการขาย การขายโดยพนักงาน และการใชป้้ายต่างๆ ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิค้าในรา้นวตัสนัพืน้ที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 ผลจากการศกึษาความสมัพนัธ ์รปูแบบการสือ่ทางการตลาดแบบผสมผสาน ประกอบดว้ย การโฆษณา การ

ใหข้า่วสาร การสง่เสรมิการขาย การขายโดยพนกังาน และการใชป้้ายต่างๆ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตั

สนัพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นจาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นวตัสนั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ภายในรา้น

วตัสนั และดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ในรา้นวตัสนั พบว่า  

 สมมติฐานท่ี 2.1 รปูแบบการสือ่ทางการตลาดแบบผสมผสาน ซึง่ประกอบดว้ย การโฆษณา การใหข้า่วสาร  

การส่งเสรมิการขาย และการใช้ป้ายต่างๆ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้าน วตัสนัพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑลดา้นจาํนวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัโดยมอีทิธพิลไดร้อ้ยละ 51.2พบว่า รูปแบบการสื่อทางการตลาด

แบบผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา การให้ข่าวสาร  การส่งเสริมการขาย และการใช้ป้ายต่างๆ มีผลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นจาํนวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากเมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัการ

สือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน จะทําใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัรูข้่าวสารการประชาสมัพนัธ ์ต่างๆ เช่น โปรโมชัน่ต่างๆ 

ของทางรา้น ณ ช่วงเวลาหน่ึง สทิธพิเิศษต่างๆ ของทางรา้น กจิกรรมต่างๆ ทีท่างรา้นไดจ้ดัขึน้ ซึง่ทําใหผู้บ้รโิภคเกดิ

ความตอ้งการมกีารจงูใจ และดงึดดูในการซือ้สนิคา้เพิม่มากขึน้   

 การประชาสมัพนัธ์ให้ข่าวสาร เป็นการสร้างความน่าเชื่อถอืให้กบับรษิทัซึง่อาจจะอยู่ในรูปของการให้ข่าว

หรอืการเขยีนบทความเกีย่วกบัเรื่องราวดีๆ  ของบรษิทัซึง่จะทาํใหบ้รษิทัมคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ สามารถกระจายข่าว

ไดด้ทีีส่ดุกจ็ะไดร้บัประสทิธผิลสงูสุดการประชาสมัพนัธใ์หข้่าวสาร เป็นการสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บับรษิทัซึง่อาจจะ

อยู่ในรปูของการใหข้า่วหรอืการเขยีนบทความเกีย่วกบัเรื่องราวดีๆ  ของบรษิทัซึง่จะทาํใหบ้รษิทัมคีวามน่าเชื่อถอืมาก

ขึน้ สามารถกระจายขา่วไดด้ทีีส่ดุกจ็ะไดร้บัประสทิธผิลสงูสดุ 

 การสง่เสรมิการขายวา่เป็นเครือ่งมอืระยะสัน้เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการซือ้หรอืขายผลติภณัฑ ์หรอืเป็นสิง่ทีจ่งูใจ

ทีม่คีุณค่าพเิศษทีก่ระตุ้นหน่วยงานขาย (Sale Force) ผูจ้ดัจําหน่าย (Distributors) หรอืผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย (Ultimate 

Consumer) โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กดิการขายในทนัททีนัใด หรอืเป็นเครื่องมอืกระตุน้ความตอ้งการซือ้ทีใ่ชส้นบัสนุน

การโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย 

 การใช้ป้ายร่วมกบักิจกรรมส่งเสรมิการขายเพื่อให้ลูกค้ามีการตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึงนัน้ป้ายการ

โฆษณา (Billborad) เป็นสื่อกลางแจง้ (Outdoor) ทีม่คีวามสาํคญัมากและสามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไปจงึสามารถสรา้ง

ผลสมัฤทธิ ์ (Impact) ไดส้งูเพราะมภีาพโดดเด่นและสวยงามและสรา้งความถี่ (Frequency) ไดด้เีพราะคนทีเ่ดนิทาง

มกัจะใช้เส้นทางเดมิทําให้ได้พบเห็นป้ายโฆษณาบ่อยครัง้ดงันัน้การใช้ป้ายโฆษณาเป็นสื่อร่วมกบักิจกรรมส่งเสริม       

การขาย 

 สมมติฐานท่ี 2.2 รปูแบบการสือ่ทางการตลาดแบบผสมผสาน ซึง่ประกอบดว้ย การใหข้า่วสาร  การสง่เสรมิ

การขาย การขายโดยพนักงาน และการใช้ป้ายต่างๆ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้าน วัตสันพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัโดยมอีทิธพิลรอ้ยละ 37.5พบว่า รูปแบบการ

สือ่ทางการตลาดแบบผสมผสาน ซึง่ประกอบดว้ย การใหข้่าวสาร  การส่งเสรมิการขาย การขายโดยพนักงาน และการ

ใชป้้ายต่างๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นจํานวนครัง้ในการ
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ซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากเมื่อผูบ้รโิภค

ใหค้วามสําคญักบัรูปแบบของการสื่อสารทางการตลาด ดา้นต่างๆ เพิม่ขึน้ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมในการซื้อ

สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ในดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั เพิ่มมากขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการทีผู่บ้รโิภคเกดิ

ความสนใจในสิง่ทีท่างรา้นวตัสนัสือ่สารออกไปใหก้บัผูบ้รโิภครบัรู ้ 

 สมมติฐานท่ี 2.3 รปูแบบการสือ่ทางการตลาดแบบผสมผสาน ซึง่ประกอบดว้ย การใหข้า่วสาร  การสง่เสรมิ

การขาย การขายโดยพนักงาน และการใช้ป้ายต่างๆ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้าน วัตสันพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นระยะเวลาโดยเฉลี่ยในร้านวตัสนัโดยมอีทิธพิลรอ้ยละ 46.6พบว่า รูปแบบการสื่อ

ทางการตลาดแบบผสมผสาน ซึง่ประกอบดว้ย การใหข้่าวสาร  การส่งเสรมิการขาย การขายโดยพนักงาน และการใช้

ป้ายต่างๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ใน

การซื้อสนิค้าในรา้นวตัสนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เน่ืองจากเมื่อ

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัรปูแบบการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสานแลว้ ทาํใหเ้กดิการรบัรู ้และการยอมรบัสนิคา้ จงึ

สง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ และมผีลทาํใหร้ะยะเวลาในการซือ้สนิคา้โดยเฉลีย่เปลีย่นแปลงไป  

               สมมติฐานข้อท่ี 3 ส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

และด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในรา้นวตัสนั พืน้ท่ีกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

 สมมติฐานท่ี 3.1 สว่นผสมทางการตลาดมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

และปริมณฑลด้านจํานวนครัง้ในการซื้อสินค้าภายในร้านวัตสนั โดยมีอิทธิพลร้อยละ 39.6พบว่า ส่วนผสมทาง

การตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดัจําหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ

พฤติกรรมการซือ้สนิค้าภายในรา้นวตัสนั พืน้ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เน่ืองจาก สนิค้าภายในรา้นวตัสนันัน้

เป็นสนิค้าอุปโภคขัน้พื้นฐานผู้บริโภคมีความจําเป็นในการซื้อสนิค้ามาบรโิภค อีกทัง้ในร้านวตัสนันัน้มผีลติภณัฑ์ที่

หลากหลายใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืก ราคาทีถ่กูและเหมาะสม มจีาํนวนสาขาทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค และมี

การจดัการส่งเสรมิการตลาดให้ผู้บรโิภคส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านวตัสนั ในด้านจํานวนครัง้ในการซื้อ

สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั ของผูบ้รโิภคใหม้ปีรมิาณมากขึน้  

 สมมติฐานท่ี 3.2 สว่นผสมทางการตลาดมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

และปรมิณฑลดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั โดยมอีทิธพิลรอ้ยละ 56.4พบว่า ส่วนผสมทางการตลาด 

ประกอบด้วย ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าภายในร้านวัตสัน พื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อาจเป็นเพราะสนิคา้ภายรา้นวตัสนันัน้มรีาคาทีไ่ม่สงูในบางครัง้ทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ก็

อาจจะมรีาคาที่ถูกกว่าร้านค้าปลกีทัว่ไป ซึ่งราคาของสนิคา้เป็นสิง่ที่ผู้บรโิภคมกัคํานึงถงึ และมกีารเปรยีบเทยีบกนั

ก่อนทีจ่ะเลอืกซือ้สนิคา้จากแหล่งต่างๆ โดยในรา้นวตัสนันัน้มสีนิคา้แต่ละประเภทหลากหลายราคาใหเ้ลอืก และสนิคา้

โดยรวมถูกกว่ารา้นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสาํอาง ครมีบาํรุงผวิ หรอือาหารเสรมิ เป็นต้น ซึง่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้ในรา้นวตัสนั พืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้ 

 สมมติฐานท่ี 3.3 สว่นผสมทางการตลาดมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

และปริมณฑลด้านระยะเวลาในการซื้อสนิค้าในร้านวตัสนั โดยมีอิทธิพลร้อยละ 45พบว่า ส่วนผสมทางการตลาด 

ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจําหน่าย และดา้นส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้

สนิค้าภายในร้านวตัสนั พื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเน่ืองจาก ปจัจุบนัผู้บรโิภคต้องการความสะดวกสบาย 

พรอ้มกบัความทนัสมยัและมหีลายสาขา เพือ่ทีจ่ะเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ ซึง่รา้นวตัสนันัน้ มพีืน้ทีท่ีห่ลากหลายขนาด

ทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง อกีทัง้ยงัมหีลากหลายสาขาทัว่กรุงเทพและปรมิณฑล ในเขตชุมชน อาคารสํานักงาน และ

หา้งสรรพสนิคา้ ทาํใหส้ะดวกในการใชบ้รกิาร มรีปูแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์มกีารจดัรา้นทีเ่ป็นหมวดหมูอ่ยา่งชดัเจน ทาํให้

สามารถเลอืกผลติภัณฑ์ที่ต้องการได้ง่ายขึน้ และเป็นการดงึดูดใจผู้บรโิภคให้เกิดความต้องการซื้อสนิค้ามากขึน้ มี

ระยะเวลาในการเลอืกสนิคา้ทีส่ ัน้ลง 
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 สมมติฐานท่ี 4 ผูบ้ริโภคท่ีมีรปูแบบการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมดา้นความสนใจดา้นความคดิเหน็

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้น วตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพ-มหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 4.1 รูปแบบการดําเนินชวีติดา้นกจิกรรมทีท่ําในเวลาว่างแตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการซื้อ

สนิคา้ในรา้นวตัสนั ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนัดา้นจาํนวนครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัแตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกีจิกรรมทีท่ําในเวลาว่างไดแ้ก่การชอ็ปป้ิง ทํา

ใหเ้มือ่ผูบ้รโิภคมเีวลาวา่งกม็กัเลอืกทีจ่ะชอ็ปป้ิงภายในรา้นวตัสนั เพราะสนิคา้ในรา้นวตัสนัเป็นสนิคา้อุปโภคพืน้ฐานทีม่ี

ความจําเป็นที่จะต้องใช้ในชวีติประจําวนั ทําให้กจิกรรมส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าภายในร้านวตัสนั ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลดา้นจาํนวนครัง้ในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั  

 รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านกิจกรรมที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านวัตสัน ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั และดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ในรา้นวตั

สนั ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากรา้นวตัสนันัน้มสีนิคา้อุปโภคพืน้ฐานทําใหผู้บ้รโิภค

ทุกกลุ่มความสนใจสามารถซือ้หาสนิคา้ทีใ่ชใ้นชวีติได ้อกีทัง้ระยะเวลาในการซือ้สนิคา้นัน้ไม่ว่าจะมรีูปแบบการดําเนิน

ชวีติทีช่ ือ่ชอบกจิกรรมใดกม็รีะยะเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ทีใ่กลเ้คยีงกนั จงึทาํใหพ้ฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ภายในรา้น

วตัสนัไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 4.2 รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจทีท่าํในเวลาว่างแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้

สนิคา้ในรา้นวตัสนั ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั ดา้นจาํนวนครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัแตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคีวามสนใจดา้นการทอ่งเทีย่วเพราะในปจัจบุนั

ผูบ้รโิภคนิยมพกัผ่อนความเครยีดจากการทํางานโดยการหาทีท่่องเทีย่วเพื่อพกัผ่อนเพิม่มากขึน้ ทําใหเ้มื่อผูบ้รโิภคมี

ความสนใจในการทอ่งเทีย่วนัน้จาํเป็นตอ้งมกีารซือ้สนิคา้ทีจ่าํเป็นในการทอ่งเทีย่วไปใชข้ณะทอ่งเทีย่ว ซึง่รา้นวตัสนันัน้

กม็สีนิคา้อุปโภคขัน้พืน้ฐานทีจ่าํเป็นใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกทาํการบรโิภคไดห้ลากหลาย  

 รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความสนใจที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านวัตสนั ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั และดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ในรา้นวตั

สนั ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากรา้นวตัสนันัน้เป็นรา้นคา้ปลกีประเภทเฉพาะอย่าง 

ทีจ่าํหน่ายสนิคา้อุปโภคขัน้พืน้ฐานเมื่อผูบ้รโิภคบางกลุ่มทีรู่จ้กัหรอืสนใจในรา้นวตัสนักจ็ะไม่เลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารรา้นวตั

สนัทาํใหม้คี่า 

 สมมติฐานท่ี 4.3 รปูแบบการดาํเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ในรา้น

วตัสนั ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนัดา้นจาํนวนครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัไม่แตกต่างกนั อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวาย นัน้จะมคีวามคดิเหน็ที่ใกลเ้คยีงกนัไม่มคีวาม

แตกต่างกนัมาก และยงัมคีวามเป็นตวัเองสงูไม่คลอ้ยตามสิง่ใดสิง่หน่ึงง่ายๆ หากมองว่าสิง่ใดถูกกจ็ะทําสิง่นัน้ต่อ และ

ทกุอยา่งจะตอ้งมเีหตุผลในการกระทาํ ทาํใหเ้มือ่บางครัง้ผูบ้รโิภคมองว่าสนิคา้นัน้ไม่เหมาะสมกบัตนเอง หรอืมสีนิคา้ที่

ไมต่รงกบัความตอ้งการกเ็ลอืกทีจ่ะไมซ่ือ้สนิคา้นัน้  

 รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านวัตสนั ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั และดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ในรา้นวตั

สนั แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ว่าสนิคา้ภายในรา้นวตัสนันัน้

เป็นสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายมากทีส่ดุ จงึทาํใหผู้บ้รโิภคยอมทีจ่ะจา่ยเงนิเพือ่ซือ้สนิคา้ทีห่ลากหลายภายในรา้นวตัสนั 

อกีทัง้การทีผู่บ้รโิภคมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัทาํใหม้รีะยะเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ผูบ้รโิภคบางคนจะ

มคีวามคดิวา่จะตอ้งเลอืกสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหก้บัตนเองกจ็ะมกีารเลอืกสนิคา้ทีน่านขึน้  
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. การศกึษาทศันคตคิวามคาดหวงัและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑภ์ายในรา้นวตัสนัเพื่อทราบ

ถงึความคาดหวงัและเพื่อเปรยีบเทยีบกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑ ์

 2. การศกึษาถงึคุณค่าตราสนิคา้ทศันคตต่ิอผลติภณัฑแ์ละการตัง้ใจซือ้ซํ้าสนิคา้ House Brand ในรา้นวตัสนั

ของผูบ้รโิภค 

 3. ศกึษาถงึความแตกต่างระหว่างรา้นวตัสนัและรา้นบทูสซ์ึง่เป็นคู่แขง่ทางตรง ควรศกึษาเพิม่เตมิในปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อการซือ้สนิคา้ภายในร้านบูทส ์หรอืทําการเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้ด้อยของแต่ละรา้น เพื่อเป็นแนวโน้มในการ

พฒันาและปรบัปรุงรา้น สาํหรบัผูป้ระกอบการใหด้ยีิง่ขึน้  

 4. ศกึษาถงึความจงรกัภคัดต่ีอรา้นวตัสนั เพือ่นําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวางแผนเพื่อรกัษาลกูคา้ทีม่คีวามจงรกัภคัดต่ีอ

รา้นวตัสนั 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ปรญิญานิพนธนี์้สาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากไดร้บัการสนับสนุนและการช่วยเหลอืเป็นอย่างดจีาก 

รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ

อาจารย ์ดร.วรทิรา ศริสิุทธกิุล ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการวจิยัและ

คณะกรรมการตรวจสอบปรญิญานิพนธท์ุกท่าน ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่เพื่อใหค้ําปรกึษาแนะนําในการจดัทํา

งานวจิยัน้ีในทุกขัน้ตอนอกีทัง้ทําใหผู้ว้จิยัไดร้บัประสบการณ์ในการทําวจิยัในชุมชนและรูถ้งึคุณค่าของงานวจิยัทีจ่ะ

ช่วยทาํใหก้ารทาํงานในการพฒันาความรูท้างดา้นการตลาดเป็นไปอย่างมคีุณค่ามากขึน้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ

อย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามรูแ้ก่ผูว้จิยัในการศกึษาตามหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด ซึง่ทาํใหผู้ว้จิยัรูว้่าการศกึษาในระดบัปรญิญาโทของผูว้จิยันัน้มไิดส้ิน้สุดลงเพยีงการ

ทาํปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีใหส้าํเรจ็ลงได ้หากไดก้ลายเป็นจุดเริม่ต้นในการเรยีนรูท้ีต่้องสบืเน่ืองต่อไปอย่างไม่มสีิน้สุด 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวั ซึง่ใหก้ารสนับสนุนและคอยชีแ้นะในการศกึษาเล่า

เรยีนตลอดจนใหก้ําลงัใจในยามทีท่อ้แท ้และขอขอบพระคุณทุกท่านทีผ่ ่านเขา้มาในชวีติ ทําใหผู้ว้ จิยัไดร้บั

ประสบการณ์และขอ้คดิต่างๆ มากมาย ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการใชช้วีติในสงัคมทีเ่ป็นอยู่ปจัจุบนั 

 ขอขอบคุณ พีโ่น เพื่อนๆ ทัง้เพื่อนเซนต์โยเซฟทพิวลั เพื่อนเกษตรศาสตรเ์พื่อนสาขาการตลาด             

ในเวลารุ่น 15 ทุกคน และเพื่อนธนาคารกรุงเทพ สาํนักธุรกจิสาํโรง ทีค่อยช่วยเหลอื ใหค้าํแนะนํา รวมถงึเป็นกาํลงัใจ

ทีด่มีาโดยตลอด 

 สุดทา้ยนี้ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์

และความดอีนัพงึมจีากปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา คลอดจนครูอาจารยท์ุกท่าน 
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